
ano 12 antes 
de jesus cristo. 

junho. roma. 
bosque das fúrias. 

este santuário é nefasto... 
desde tempos imemoriais que 
está dedicado às divindades 

infernais. 

a maldição das fúrias 
rodeia-nos por todo 

o lado... sinto-a. 

foi aqui que o último 
dos gracos ordenou 
ao seu escravo que 

o matasse... 

foi aqui que expiou a sua 
vontade perversa de 
destruir a república. 

e hoje, 
encontrando-

-se ela de novo 
ameaçada... 

... daqui 
partirá de 

novo o castigo 
divino! 

... e daqui se abaterá sobre o imperador augusto! 

esse tirano mandou assassinar 
o meu irmão rufo, no egito! 
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augusto não cessa de achincalhar tudo 
aquilo que faz a grandeza de roma! 

já é mais do que tempo de expiar 
os seus sacrilégios! o nosso dever 

sagrado é executá-lo. 

eu, o primeiro áugure, 
tenho agora de viver 
escondido na minha 

própria cidade! 

ousou mesmo profanar 
o templo de júpiter para 

me eliminar! 

devemos substituí-lo por um 
homem pio e respeitador das 

tradições, um verdadeiro 
republicano... 

... um homem como era césar, 
contrariamente a tudo o que 
disseram os seus assassinos! 

César! César! 
César!

eis esse homem! o seu único 
verdadeiro herdeiro! o seu 

filho: ptolomeu césar! 
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abutre, tu que nos 
reuniste, avança! 

com ele, juremos todos matar 
augusto, mesmo com o sacrifício 

da nossa própria vida! 

juramos! 

juro! 

morte a augusto! 
morte ao usurpador!

que as fúrias nos persigam 
por toda a eternidade se trairmos 

o nosso juramento! 

tu és aquele que resti-
tuirá ao senado a sua 

autoridade. 
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aaarh... a minha velha 
ferida despertou de 

novo esta noite... 

sem 
dúvida... 

prossegue, barbarus... 
dizias que tens notícias 

terríveis? 

a guerra deixou-nos a todos 
mazelas dolorosas, meu 

querido esposo. 

decidiu cumprir a sua missão a 
todo o custo, em vez de dar ouvidos 

aos meus apelos à prudência. 

ó augusto, o teu amigo 
senador alix graco, 

infelizmente, morreu no 
egito, vítima do seu dever... 

tens a certeza absoluta? 

... tenho... tenho, meu 
imperador. 

Ah! Ah! Ah! 
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chega... prefeito, vais ficar surpreendido! ave, barbarus! 

sim, sim, prefeito, 
sobrevivi! e não 

graças a ti!

Alix! os inimigos de roma deram-nos por 
mortos e abandonaram-nos no deserto. 

felizmente, um pequeno curso de água 
alimentava as ruínas do seu campo... 

mas, os deuses sejam lou-
vados, reapareceu um pouco 

mais adiante, nas dunas... 

seguimo-lo dias 
e dias a fio... 

assustámo-nos ao vê-lo 
esvair-se numa gruta 

subterrânea... 
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ajudou-nos a chegar ao porto 
de cirene e a arranjar um 

barco para roma. 

um oásis com um posto avançado 
da legião! estávamos salvos! 

barbarus! o alix pôs-me a par do 
teu curioso modo de gerir a tua 

província e da tua... passividade em 
face da conspiração de rufo. 

terás de ser julgado pelo 
senado e destituído de... 

galo, o meu antecessor, 
conseguiu lançar-se sobre 

o seu gládio após a sua 
condenação... mas eu, eu nunca 

terei coragem para tanto...

eu sei... conheço-te há vinte anos, 
barbarus. 

dou-te um ano para retificares a tua administração... mas se, 
até lá, nada mudar, sabes o que te espera. 

piedade, isso não, meu imperador... 

obrigado, obrigado, ó augusto, 
obrigado! 

encontravam-se lá até mesmo 
sábios vindos de alexandria 
para estudar a vegetação... 

e o meu velho 
amigo filipe 

encontrava-se 
entre eles. 

e conheço igualmente a tua 
repugnância pelo egito. a 
tua punição será, então, 

voltares para lá. 

eu... eu... 
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o que vêm aqui fazer? 
o senador alix graco 
não está em casa e... 

perguntei-te onde está 
o vosso egípcio, escravo! 

temos ordens para o 
prender e encarcerar 

no tuliano!

tu aí, ó barbudo! 
onde está enak? 

Odeio
te, 

Enak! 

abram, em nome 
do imperador! 

eu era apenas um bebé! abando-
naste-me para partires com ele! não és meu 

pai! só és pai 
do cesarião! 

Abram! 
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fi-lo para impedir otávio 
de assassinar uma criança 
inocente, khephren, sabes 

perfeitamente! 

por marte! estou a ver porque é que 
conquistámos o egito tão facilmente! 

devias ter passado o 
teu filho pelo chicote, 

para o ensinar a 
respeitar-te! 

não! só queria 
nunca te ter 
encontrado! 

mas larguem-
-me! que se passa? 
porque me levam? 

ainda podemos 
recuperar o tempo 

perdido! 

se tivesse podido escolher, teria ficado 
contigo e a tua mãe! 
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ó grande deus apolo, 
aceita o sacrifício que 

te oferecemos hoje. 

espero bem que sim, lívia. não desejo ficar para a 
história como um déspota sanguinário. 

agiste bem ao perdoares 
barbarus, queridíssimo: 

a posteridade não 
esquecerá a tua 

clemência. 

vai-me ser difícil é perdoar o alix. 
será que foste mesmo?! 

procuraste o cadáver de 
cesarião antes de deixares 

as ruínas do seu campo? 

perdoar-me, augusto? 
mas eu sempre fui 

leal contigo. 

quem sabe se não sobreviveu 
também ele e está na cidade a 

conspirar contra mim! 
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então... inquietas-te sem motivo. 
desta vez, cesarião está bem morto. 

quem me dera ter a certeza disso, lívia. 

augusto, eu sei... devia 
ter-te falado mais 

cedo do enak...

um traidor 
é um traidor.

mas o alix fez 
bem pior que 

isso.

trouxe do egito um 
traidor condenado à 
morte e ocultou-o na 

sua própria casa!

mas a guerra contra 
cleópatra está tão longe: 

ele já não pode ser 
perigoso.

O quê?! mas...?! enak não 
merece isso!

alix tem razão, 
augusto!

foi por isso que 
dei ordem para o 

prenderem.

já expiou a sua 
deserção! passou 

quinze anos exilado 
no deserto!

mandei-o para a prisão e 
será executado com o seu 

cesarião, caso reapareça!

não podes ser mais cruel 
com o seu amigo do que 
foste com o prefeito 
do egito... ou comigo!
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